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REPeRE conceptuale aLE cercetării
Actualitatea cercetării. Parcurgem una din perioadele cele mai dificile din istoria omenirii: cunoaşterea umană, care a devenit cunoaştere
obişnuită şi cuprinde întreaga realitate a vieţii. Trăim într-un „sat global”, unde mijloacele îmbunătăţite de comunicare, precum şi tehnologia
avansată, transformă lumea noastră într-un mediu unic, în care toţi rezidenţii săi sunt capabili să comunice şi să facă schimb de informaţii între
ei în timp real. De la începuturile omenirii până în ziua de azi, tehnologia
a fost o oglindă a dezvoltării vieţii umane, în general, şi a culturii umane, în special. Stabilirea relaţiilor strânse între dezvoltarea tehnologiei
şi a vieţii sociale umane ne poate învăţa o mulţime de lucruri despre
viaţa contemporană, despre oportunităţile deschise în faţa noastră şi problemele cu care ne confruntăm. Această înţelegere ne va ajuta să luăm
decizii responsabile referitoare la esenţa vieţii noastre actuale. Istoria
este întreţesută cu repere majore, în care sunt evidenţiate relaţiile dintre
evoluţia tehnologiei şi dezvoltarea civilizaţiei: revoluţia în agricultură,
inventarea tiparului şi revoluţia industrială sunt exemple, prin care dezvoltarea tehnologiei a condus la o schimbare semnificativă în stilul de
viaţă şi în percepţia lumii.
Tehnologia în educaţie a fost şi este un subiect frecvent abordat în societate. Experţii au propriile lor opinii privind modernizarea educaţiei şi a felului în care tehnologia poate să contribuie la accelerarea acesteia. Au existat atât păreri pozitive, cât şi păreri negative privind utilizarea tehnologiei
în educaţie. Treptat, pe măsură ce tehnologia a fost adaptată de instituţiile
de învăţământ, sistemul de învăţământ s-a transformat, inclusiv datorită
tehnologiei care progresează continuu. Tehnologia şi educaţia reprezintă o
combinaţie extraordinară, dacă sunt utilizate împreună, cu motivaţie şi viziune corectă. Un sistem de învăţământ tehnologizat îi pregăteşte pe elevi
pentru piaţa muncii, promovând abilităţi de lucru în echipă şi impune planificarea şi rezolvarea provocărilor, care necesită de multe ori găsirea unor
soluţii netradiţionale.
Astăzi, se crede că profesorii pot şi trebuie să pregătească elevii pentru
standardele internaţionale, să devină un pivot central în diverse reforme
educaţionale şi să producă forţă de muncă calificată, care poartă cu sine cunoştinţe pentru a proiecta, menţine sau consolida statutul ţărilor de origine
în economia globală [13].
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Odată cu intrarea educatorilor într-o nouă epocă, se formează o imagine
completă, acolo unde tehnologiile importante ale mediilor interactive şi
colaborative sunt centrale şi permit, la rândul lor, elevilor să demonstreze
ceea ce au învăţat într-o varietate de moduri. Provocarea cu care se confruntă factorii de decizie din domeniul educaţional se referă la păstrarea regulilor infrastructurii virtuale conectate la lumea învăţării şi la cunoaşterea
modalităţilor de integrare a generaţiilor viitoare în activităţi care promovează interacţiunea socială, întrucât elevii din ziua de azi nu învaţă numai
prin predare planificată, dar şi prin experienţe sociale comune.
În cercetarea noastră, nivelurile de interacţiune socială au fost examinate în timpul lecţiilor de învăţare asistată de calculator. În pofida similitudinilor dintre percepţiile elevilor şi ale cadrelor didactice privind încurajarea
interacţiunii şi a relaţiilor reciproce în clasă, precum şi percepţia rolului
profesorului în promovarea dinamicii sociale, totuşi profesorul s-a confruntat cu dificultăţi în aplicarea la clasă a propriilor percepţii bazate pe
cunoştinţe teoretice. Ca urmare a decalajelor descrise mai sus în punerea
în aplicare a acestei abordări, profesorul nu a utilizat pe deplin noile instrumente tehnologice, pentru a promova procesele sociale, ceea ce a generat
niveluri scăzute de interacţiune socială observată.
Din cauza acestor contradicţii, a fost necesar să se cerceteze care sunt
factorii care cauzează dificultăţile întâmpinate de cadrele didactice în implementarea propriilor percepţii la clasă şi de ce pedagogii nu reuşesc să
vadă rolul elevilor în evenimentele sociale, care au loc în interiorul clasei.
Ipoteza înaintată anunţă că motivul rezidă în faptul că nu există o pregătire
suficientă şi susţinere adecvată pentru profesori întru a canaliza oportunităţile computerizate de predare, în promovarea interacţiunii sociale în clasă.
Descrierea situaţiei din domeniul ştiinţific şi identificarea problemei
de cercetare. Utilizarea eficientă a instrumentelor tehnologice este, de obicei, abordată detaliat în direcţia promovării reuşitei elevilor mai frecvent
decât în direcţia promovării dinamicii sociale în clasă. Abordarea constructivistă evidenţiază interacţiunea socială, ca bază pentru crearea de cunoştinţe; prin urmare, cercetările se concentrează pe importanţa mediilor de învăţare, care încurajează această activitate: Brooks J.G. & Brooks M.G., Lavie
Z., Levin T., Salomon G., Savery & Duffy [75] şi Von Glasersfeld E.
Dificultatea sistemului de învăţământ de a se adapta şi a se auto-actualiza, pentru a fi în pas cu schimbările tehnologice globale, a fost cercetată
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de Chen D. şi Hargreaves A. & Godson I., iar penetrarea tehnologiei în
sistemul de învăţământ a fost discutată de: Collins A. & Halverson R.,
Dellit J. şi Koren [30]. În consecinţă, relaţia dintre tehnologie şi pedagogie a fost analizată de Davidovich N. & Suan D., Dede C., Forkosh
Baruch A. şi Vadmani R., iar rolul profesorului în utilizarea eficientă
a tehnologiei a fost tratat de către cercetătorii: Ben Peretz M., Dresler
M. & colegii şi Gropper S. Valorificarea tehnologiei pentru sporirea interacţiunii sociale este abordată în cercetările semnate de Ernst J.V. &
Clark A.C., Knight & colegii, Pineteh E.A., iar factorii care determină
utilizarea cu succes a TIC şi obstacolele întâmpinate – de Beauchamp G.,
Byrom E. & Bingham M., Groff J. & Mouza C., Hennessey S. & colegii,
Neal G., Scrimshow P., Tondeur & colegii. În consecinţă, modalităţile de
evaluare a eficienţei TIC în procesul de predare sunt analizate de BECTA
şi Paiano S ş.a.
Interacțiunea/dinamica socială este procesul prin care acționăm
și reacționăm la cei din jurul nostru. Aceasta integrează acele acţiuni,
prin care oamenii relaţionează și răspunsurile pe care le dau în schimb.
Interacțiunea socială include un număr mare de comportamente și este,
de obicei, divizată în cinci categorii: de schimb, de concurență, de cooperare, de conflict și de constrângere. Dinamica socială se referă la
comportamentul grupurilor, care rezultă din interacțiunile de grup şi
membrii individuali și la studiul relației dintre interacțiunile individuale
și comportamente la nivel de grup. În dinamica socială alegerile individuale și interacțiunile sunt, de obicei, văzute ca sursă de comportament. Procesele sociale constituie modurile în care indivizii și grupurile interacționează, producându-se ajustarea și reajustarea, stabilirea
relațiilor, care generează anumite modele de comportamente care sunt
din nou modificate prin interacțiunile sociale. Interacțiunea între indivizi
și grupuri se prezintă sub formă de proces social. Prin urmare, procesele
sociale se referă la forme de interacțiune socială, care apar iarăşi şi iarăşi.
O relație de reciprocitate este una în care fiecare parte are o responsabilitate pentru bunăstarea celuilalt și, prin urmare, fiecare are anumite
drepturi. Stabilitatea relației vine de la măsura în care aceste drepturi
și responsabilități sunt echilibrate. Într-un anumit sens, aceasta poate fi
văzută ca un set de relații fiduciare, în care fiecare persoană are drepturi
din cauza responsabilităților faţă de celălalt.
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În Israel, sistemul de învăţământ este supraîncărcat cu calculatoare,
dar aceasta nu prezintă niciun avantaj, dacă nu se produc schimbări şi în
rolul tradiţional al profesorului şi, respectiv, în calitatea învăţării elevului
şi a rezultatelor acestuia. În „Dosarul de planificare şi evaluare pentru
anul academic 2013-2014” [46] elaborat de Ministerul Educaţiei din Israel, obiectivul nr. 3, se vorbeşte despre adaptarea sistemului educaţional la secolul al XXI-lea [25, 13, 20, 19, 52], făcându-se referire la un
număr de componente-cheie ale procesului de predare-învăţare-evaluare
calitativă în cadrul sistemului. Acestea includ învăţarea într-un mediu
digital, procesul de dezvoltare profesională [15, 73, 32, 34], perfecţionarea cadrelor didactice [30, 33, 12, 69, 52, 65, 50, 17], procesele de
evaluare [56, 25, 18, 72, 75], precum şi efectuarea reformelor şi programelor ţinându-se cont de împuternicirea echipelor de conducere [18].
Unicitatea planului TIC prezentat pentru anul de studii 2014, comparativ
cu planurile precedente, rezidă în accentul pus pe colaborare, atât la nivel
cadrelor şcolare, cât şi între elevii înşişi, folosindu-se o varietate largă de
instrumente TIC.
Acest fapt generează problema de cercetare: Cum poate fi promovată
dinamica socială în clasa, în care are loc instruirea asistată de calculator,
prin utilizarea cu maximă eficienţă a instrumentelor tehnologice de comunicare şi informare?
Scopul cercetării este de a identifica aspecte ale potenţialei contribuţii
unice a computerului la promovarea dinamicii sociale în cadrul lecţiilor şi
dezvoltarea unui model de angajare în maximizarea eficienţei instrumentelor tehnologice şi a impactului asupra dinamicii sociale în sala de clasă.
Prin investigarea de durată ne-am propus următoarele obiective de
cercetare:
1. Analiza dificultăţilor cu care se confruntă profesorul în promovarea
interacţiunii sociale în clasa computerizată, totodată, realizându-se
o documentare detaliată şi examinând reflexiv întregul proces în
baza elementelor teoretice, precum şi a descoperirilor rezultate din
cercetare;
2. Examinarea oportunităţilor oferite de utilizarea calculatoarelor în
procesul de predare-învăţare pentru promovarea dinamicii sociale
în clasă;
3. Compararea activităţilor de învăţare reciprocă care au loc în cadrul
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„clasei computerizate” şi a relaţiilor reciproce în „clasa care maximizează eficienţa utilizării calculatoarelor”;
4. Determinarea obiectivelor schimbării la nivelul interacţiunii, pe care
cercetarea actuală urmăreşte să o genereze.
Metodologia de cercetare include metode teoretice – documentare
ştiinţifică, analiză, sinteză şi generalizare; metode empirice – experimentul
psihopedagogic, observaţia (interacţiunile, organizarea clasei, sarcina dată
şi activitatea profesorului), interviul, testarea, chestionarea şi analiza documentelor oficiale.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în examinarea provocărilor cu care se confruntă domeniul educaţiei în secolul al XXI-lea, studierea
perspectivei constructiviste asupra procesului de învăţare cu accent pe perspectiva tehnologică şi viziunile interpersonale, consolidarea importanţei
interacţiunii sociale în procesul de învăţare, evidenţierea legăturii dintre
tehnologie şi pedagogie, analiza aspectelor sociale ale mediilor de învăţare, care utilizează TIC, interpretarea contribuţiei TIC la procesul de predare şi învăţare calitativă, investigarea modalităţilor, care permit utilizarea cu
succes a TIC, descrierea, analiza şi interpretarea rolului cadrelor didactice
în integrarea TIC în procesul de predare-învăţare, precum şi evaluarea eficienţei TIC în procesul de predare.
Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în identificarea şi analiza
componentelor care permit utilizarea cu maximă eficienţă a instrumentelor tehnologice integrate la ore, specificând dificultăţile cu care se confruntă cadrele didactice în aplicarea acestor instrumente în practică, şi,
respectiv, elaborarea de criterii pentru depăşirea acestor obstacole, din
perspectiva indicatorilor de reflecţie şi evaluare, întru promovarea dinamicii sociale la lecţie.
Semnificaţia teoretică a cercetării constă în demonstrarea complexităţii procesului de adaptare a inovaţiei şi schimbării procesului de învăţământ; în analiza procesului de construcţie a cunoştinţelor cu referire
la perspectiva constructivistă, dar şi în stabilirea obstacolelor cu care se
confruntă cadrele didactice în aplicarea mai eficientă a tehnologiei în strategiile lor de predare, prezentând modele diferite pentru utilizarea maximă
a instrumentelor TIC în procesul de predare-învăţare, cu accent pe interacţiunea elevilor, precum şi stabilirea de indicatori, pentru a evalua şi a
reflecta asupra procesului ca atare.
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Valoarea aplicativă a cercetării rezultă în validarea preliminară a ipotezei conform căreia dinamica socială la lecţiile asistate de calculator poate
fi încurajată prin integrarea eficientă a TIC. Au fost identificate aspecte ale
contribuţiei potenţialului unic al computerului, în promovarea dinamicii
sociale la clasă, iar cercetarea s-a soldat cu succes, evidenţiindu-se atitudinea preponderent pozitivă a elevilor şi profesorilor faţă de integrarea eficientă a tehnologiei şi s-a furnizat o înţelegere în ceea ce priveşte diferenţa
dintre percepţiile profesorilor, privind integrarea tehnologiei şi dificultăţile
de implementare în practică. Planurile de acţiune au fost prezentate la toate
nivelurile sistemului de învăţământ: factori de decizie, şcoli şi profesori.
Rezultate ştiinţifice principale înaintate spre susţinere:
1. Profesorii reprezintă elementul esenţial în procesul de aplicare eficientă a TIC în cadrul lecţiei, deoarece ei sunt cei ce trebuie să-şi
sprijine elevii care interacţionează, pe de o parte, şi să exploateze la
maximum tehnologia, cu scopul de a se bucura de avantajele ei în
procesul de predare-învăţare, pe de altă parte. Prin urmare, utilizarea
cu succes a TIC implică:
A. La nivelul de luare a deciziilor: o politică de actualizare şi dezvoltare
pe termen lung, cu perspective cuprinzătoare, care se bazează pe un
dialog deschis între manageri şi profesorii şcolari.
B. La nivelul şcolii: dezvoltarea în comun a unui curriculum TIC, corelat cu resursele curriculare, infrastructură de lucru fiabilă, susţinut
de suportul tehnic, timp alocat pentru planificare şi pregătire, cu referinţe pentru compensare şi evaluare, dar şi reflecţie asupra procesului de implementare.
C. La nivelul profesorilor: investiţii de timp, efort şi disponibilitate
pentru obţinerea competenţelor TIC şi modificarea strategiilor de
predare existente, participarea obligatorie în procesul de dezvoltare profesională continuă anuală, specifică disciplinei, cu luarea în
considerare a nivelului de adaptare TIC al profesorilor, utilizarea
sarcinilor tehnologice de bază, amenajarea unui mediu de învăţare
corespunzător, utilizarea evaluărilor alternative şi evaluarea continuă a procesului.
2. Aplicată în mod eficient, implementarea tehnologiilor sporeşte învăţarea, înţelegerea şi reuşita elevilor, mai ales a elevilor predispuşi la
insucces şcolar. De asemenea, încurajează colaborarea şi, ca urmare,
promovează dinamica socială la clasă.
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3. Tehnologiile pot contribui substanţial, numai dacă sunt încorporate
în mod corespunzător în medii de învăţare puternice şi interactive
stabilite în cadrul unei pedagogii participative şi suportive avansate,
recunoscute, fiind în pas cu schimbările secolului al XXI-lea.
4. Procesele interpersonale au un impact valoros şi semnificativ asupra
procesului de învăţare, deci ar trebui create condiţii educaţionale favorabile, pentru a încuraja interacţiunea în clasă.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a făcut pe baza unui eşantion
pedagogic experimental de 43 de elevi de la două clase de-a şasea, într-o
şcoală elementară din Israel şi prin 7 publicaţii şi comunicări ştiinţifice, pe
parcursul anilor de învăţământ 2013-2015.
Aprobarea rezultatelor cercetării a fost realizată în cadrul reuniunilor Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei a Universităţii de Stat din Moldova. Investigaţiile teoretice au furnizat analize comparative pentru valorile
experimentale, care au apărut în cercetare. Rezultatele ştiinţifice au fost
prezentate în reviste ştiinţifice, la conferinţe naţionale şi internaţionale:
Conferinţa ştiinţifică Integrare prin cercetare şi inovare. Chişinău, 2013;
Conferinţa ştiinţifică internaţională Învăţământul postmodern: eficienţă
şi funcţionalitate. Chişinău, 2013; participare la conferinţele: Conferinţa Colegiului Levinsky College of Education International 100 Years of
Research Innovation and Discourse in Education, teacher education and
Music education. Tel-Aviv: 2012; a XXXIX-a Conferinţă anuală a IAEA
Educational Assessment 2.0: Technology in Educational Assessment. TelAviv, 2013.
La tema tezei s-au publicat 7 lucrări ştiinţifice: 5 articole în reviste
ştiinţifice de profil, naţionale şi internaţionale, 2 comunicări la conferinţe
naţionale (1) şi internaţionale (1).
Volumul şi structura tezei include adnotări în limbile română, rusă şi
engleză, introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, 136
de pagini de text de bază, bibliografie (119 surse) şi 7 anexe. În textul tezei
sunt inserate 2 tabele, 27de figuri.
Cuvinte-cheie: instrumente tehnologice, predare-învăţare asistată de
calculator, constructivism, interacţiune/dinamică socială, implementare
TIC, pedagogie avansată, profesor eficient, mediu de învăţare, evaluarea
implementării TIC.
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CONŢINUTUL TEZEI DE DOCTORAT
În Introducere sunt prezentate actualitatea temei de cercetare, este
definită problema ştiinţifică soluţionată şi stabilite obiectul şi scopul ei;
sunt formulate obiectivele generale, este conturată metodologia cercetării; sunt indicate rezultatele ei principale – noutatea şi originalitatea ştiinţifică, valoarea teoretică şi cea practică a investigaţiei şi este expus modul
de implementare a rezultatelor cercetării.
Capitolul 1, intitulat Importanţa promovării interacţiunii sociale în
clasa computerizată, reflectă originea, evoluţia şi esenţa conceptului de
învăţare interpersonală constructivistă, prezentată în contextul mediilor
tehnologice [8], influenţată de provocări şi inovaţii care afectează domeniul educaţiei în secolul al XXI-lea [5, 8, 33, 13, 54, 36]. E de menţionat
faptul că niciun studiu nu a fost efectuat, pentru a investiga efectul utilizării TIC în promovarea interacţiunii sociale între elevi în procesul de predare şi există relativ puţine tratări a acestui aspect în literatura de specialitate
[3]. Mai mult ca atât, cea mai mare parte a cercetării se axează pe impactul
utilizării TIC în procesul de predare, pe care-l suportă studenţii din învăţământul superior, universităţi şi colegii [3]. Prin urmare, este incontestabil
faptul ca cercetătorul să desfășoare activități de investigare într-o școală
primară și să studieze interacțiunile sociale ale elevilor cu vârsta de 1112 ani, în ceea ce privește utilizarea TIC în procesul de predare-învățare.
Învățarea comună într-un cadru de grup creează, în mod inevitabil, relații
și un sentiment de unitate [18]. Relațiile sociale ce sunt create în interiorul
unui grup de învățare, cuprind o parte importantă a învățării, care, în cele
din urmă, afectează rezultatele procesului de învățare. Totodată, bunele
relaţii sociale permit un dialog de învățare eficientă, managementul de
succes al conflictelor și implicarea tot mai mare a membrilor grupului în
dialog [18]. Copiii construiesc parțial cunoștințele lor, ca o formă de colaborare cu sens, în funcție de interacțiunea lor cu alții [1]. În acest context,
constructivismul este analizat din trei perspective [8]:
Perspectiva filozofică – ideile cu privire la natura cunoaşterii sunt exprimate cu accent pe învăţarea constructivistă, ca problemă socială: cunoaşterea este creată prin dialog social, fiind un produs al medierii socioculturale [75, 17]. În timp ce realitatea poate exista separat de experiență,
ea poate fi cunoscută doar prin experiență, rezultând într-o realitate personală unică. Oamenii generează cunoștințe în sens de interacțiune între experiențele și ideile lor. Toate activitățile cognitive au loc în lumea
experiențială ghidate de un scop – conștientizarea, ceea ce înseamnă cântărirea pașilor din experiențele anterioare: lucrurile pe care le învățăm
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sunt construite din propriile noastre materiale și interpretate în conformitate cu conceptele noastre proprii de construcție. Procesul de construcție a
cunoașterii este esențial, iar construcția de cunoștințe diferă de la persoană la persoană. Mai mult decât atât, nu există un produs final, până nu se
produce mai degrabă înțelegerea ca proces, decât produsele.
Perspectiva tehnologică – tehnologia serveşte ca platformă, pe care
sunt realizate toate procesele de formare şi învăţare, împărţită între două
tipuri de efecte tehnologice: efecte cu tehnologie şi efecte ale tehnologiei. Astfel, s-au elaborat orientări de bază pentru diferite aspecte ale interacţiunii sociale [67, 14, 22]. Cu mai multe mijloace tehnologice, instruirea
și formarea aptitudinilor, construcția de cunoștințe vor fi mai semnificative. Când cunoaşterea devine semnificativă și utilă, elevul realizează
conexiunile corecte. Utilizarea eficientă a instrumentelor tehnologice de
comunicare şi informare permite construirea de cunoștințe personalizate
și încurajează elevul la procesul de luare a deciziilor. Potrivit lui Solomon [58], există trei condiții pentru activitatea de învăţare la calculator,
care sprijină mediul de învățare semnificativ, constructivist şi, respectiv,
dinamica socială: a. transferul unei părţi a „poverii mentale”, de la cel
care învață la calculator, și anume, se eliberează elevul de la activitățile
redundante, care nu sunt importante pentru îndeplinirea sarcinii; b. parteneriatul intelectual între computer și cel care învață. Calculatorul încurajează activitățile de consolidare a cunoștințelor prezentate, în scopul de a
împărtăși cu alții, mai degrabă decât doar practica sau activitățile mentale
ca atare; c. învățarea este mai bună, atunci când modurile de organizare a
informațiilor utilizate de către elev în gândirea lui sunt similare cu aceste
instrumente computerizate, pe care se bazează. Solomon și Almog [56]
recunosc două tipuri de efecte tehnologice: efecte cu tehnologie și efecte
de tehnologie, elaborând şi orientări de bază pentru diferite aspecte ale
interacțiunii sociale [58, 73, 19].
Principiul psihologic, care stă la baza abordării constructiviste, constă din învăţarea ca proces interpersonal, pe lângă procesul intrapersonal,
fiind o interacţiune ce implică, de asemenea, mesaje cognitive şi emoţionale. Copiii nu numai imită tot ceea ce este parte a mediului extern;
dezvoltarea și învățarea sunt procese continui, care implică schimbul dintre indivizi și contextele din care ei fac parte, acest lucru face ca elevii,
cadrele didactice, precum și mediul în care aceştia sunt să interacționeze
ca participanți activi în procesul de învățare.
În literatura de specialitate se vehiculează şapte caracteristici de interacţiune la clasă [10], iar elevii, care au nevoie de interacţiune în timpul
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procesului de învăţare constructivistă, manifestă două tipuri de motivaţie: necesitatea cognitivă [49, 65, 48, 41] şi sensibilitatea socială [49].
Trecând în revistă avantajele interacţiunii sociale, care sunt exprimate în
diferite moduri [44, 49, 41, 65], am explicat două versiuni de învăţare ca
interes social: învăţarea asistată social şi învăţarea distribuită social
(plus persoana) [49, 66, 65, 41, 57, 57]. Cercetătorii, de asemenea, susţin
ideea [44, 66, 41, 49] că există suficient spaţiu, pentru a încuraja şi a spori
interacţiunea în clasă.
Principiile de instruire, derivate din constructivism, sunt prezentate
cu scopul de a defini mediile de învăţare constructiviste [75, 75], fiind
specificate câteva condiţii, pentru identificarea unei situaţii de colaborare
firească [27, 76, 37, 71, 67, 63]. Conform abordării psihologice, elevii îşi
construiesc cunoştinţele în mod activ. Învăţarea are loc prin interacţiunea
elevilor cu colegii, cu cadrele didactice şi cu alţi experţi (Vygotsky). Aceste relaţii, create de interacţiunile sociale, reprezintă un factor important
pentru succesul academic. Scopul este de a avansa cunoaşterea colectivă
şi a susţine sporirea cunoştinţelor individuale în timp ce acest lucru se întâmplă (Scardamalia şi Bereiter). Aceasta poate conduce la transformarea
clasei într-o comunitate de învăţare care va contribui, în cele din urmă,
la o mai bună performanţă şi la optimizarea comportamentului social al
elevilor, în general.
Având în vedere faptul că utilizarea tehnologiei nu va fi nedeterminată,
cercetările ne îndeamnă la utilizarea unei pedagogii avansate, potrivite
pentru secolul al XXI-lea [5, 73, 23, 62], făcându-se distincţie între abordările „bazate pe pedagogie” şi cele „bazate pe tehnologie” [16]. În lumina tuturor acestor aspecte, descoperirile nu sunt surprinzătoare. Se pare
că pedagogia a fost uitată în timp ce tehnologia se re-inventa zilnic. În
cuvintele lui Solomon [67]: „Computerul este într-adevăr o pârghie pentru schimbare, dar pârghia, prin felul său firesc de a fi, nu poate funcţiona
de sine stătător. Este de neconceput, ca o macara care ridică obiecte şi le
mută de ici-colo să facă aceasta doar pentru că are puterea de a face acest
lucru? Macaraua are un operator şi operatorul are un program executabil.
Orice program se datorează unei viziuni mai largi a ceea ce se intenţionează a realiza, prin operarea macaralei.” [67, p. 9]. Aceasta explică rolul
esenţial al cadrelor didactice în sprijinirea elevilor care interacţionează
[1, 21, 73, 28], precum şi măsurile care trebuie adoptate pentru eficienţă
[54, 13]. Întrucât colaborarea este un domeniu în care tehnologia pare să
îmbunătăţească în mod constant experienţele de învăţare ale elevilor [27,
39], educatorii sunt sfătuiţi de către cercetători [39, 61, 80] să continue
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utilizarea tehnologiilor în avantajul lor, deoarece aceasta poate contribui
la extinderea interacţiunii la lecţie şi în afara ei, dar şi la sporirea oportunităţilor de colaborare. Alţi cercetători [61, 78] avertizează că supraexpunerea la reţelele sociale infantilizează învăţarea, afectează performanţele
academice, creează impresii înşelătoare/aparenţe facile despre procesul
de învăţare şi are implicaţii negative asupra modului în care elevii se socializează online şi în clasă. În cele din urmă, integrarea TIC în procesul de
predare-invăţare este abordată, făcându-se o analiză de ansamblu a situaţiei din Israel, Marea Britanie şi SUA, iar politicile Israelului în domeniul
educaţiei sunt examinate cu mai multe exemple.
Odată cu schimbările caracteristice secolului al XXI-lea și în scopul de
a pregăti elevii noștri pentru o lume nouă, credem că schimbările continue
în procesul de învățământ sunt obligatorii. Curriculumul ar trebui să fie
planificat ca un mijloc de a-i ajuta pe elevi să interacţioneze permanent cu
lumea din jurul lor, să-i ajute să înțeleagă problemele cu care se confruntă
societatea și să-i pregătească pentru viitoarele locuri de muncă, care nici
măcar nu există încă, folosind tehnologiile, care nu au fost inventate încă.
Profesorii de azi trebuie să fie inovatori, antreprenori, motivatori și mentori, pentru că pregătirea elevilor pentru secolul al XXI-lea nu este doar
pentru tehnologie sau competențe, ci pentru economia globală, în ultimă
instanţă, de asemenea, pentru creativitate, sensibilizare culturală, rezolvare de probleme, productivitate, inovație, comunicare, colaborare și pentru
a face, în ultimă instanţă, lecţia la fel de dinamică, ca lumea din jurul lor.
Capitolul 2, intitulat Utilizarea eficientă a TIC din perspectiva procesului de predare-învăţare, oferă o sinteză teoretică privind penetrarea
TIC în domeniul educaţional şi aspectele sociale ale mediului său de învăţare [4]. Se analizează modalităţi de facilitare a utilizării cu succes a TIC,
luându-se în considerare rolul esenţial al profesorului [7] şi se propun
modele de evaluare a eficacităţii implementării TIC în procesul de predare-învăţare [4, 6, 7].
Deşi instrumentele tehnologice de informare şi comunicare au fost
utilizate în învăţământ încă de la începuturi, ele nu au fost întotdeauna
prezente masiv [35, 58, 20]. Rolul TIC în educaţie devine din ce în ce mai
important, atunci când noile tehnologii creează oportunităţi de învăţare,
care prezintă provocări pentru şcolile tradiţionale [20]. Provocarea principală este dacă şcolile actuale vor fi capabile să se adapteze şi să integreze
noua putere a învăţării bazată pe tehnologie pentru următoarea generaţie
din învăţământul public [20, 24]. Mai multe cercetări arată că profesorul
reprezintă factorul esenţial în acest proces [20, 24, 55, 81, 59, 42, 43, 40,
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30, 47, 26]. Diferenţa dintre realitatea dinamică şi şcoala statică nu doar
impune necesitatea schimbării, dar şi arată calea spre schimbare [30].
Recunoaşterea acestui decalaj, precum şi necesitatea stabiliri unei
punţi de legătură, a condus la propunerea diferitor idei pedagogice. Conştientizarea de către şcoală a necesităţii utilizării TIC în scopuri pedagogice reprezintă garanţia succesului. Dellit [24] prezintă şase aspecte ale
îmbunătăţirii, în care instrumentele tehnologice pot contribui la sporirea
calităţii procesului de predare şi învăţare: cogniţie, convergenţă [Dias
şi Atkinson, 24], aliniere, date [Oliver, 24], cultură [Delores, 24] şi
pedagogie [DEETYA, 24, 32, 25, 68].
Analiza literaturii de specialitate arată că în majoritatea ţărilor în care
au fost stabilite obiective pedagogice inovatoare, programul de promovare TIC a reuşit. Cu toate acestea, este important să semnalăm că nu este
suficientă doar implementarea strategiilor inovative de predare; succesul
programului necesită şi alte elemente suplimentare, Dellit [24] evidenţiind o entitate importantă responsabilă, în principal, pentru practicitatea
acestuia: educatorii. Tondeur şi colegii [72] susţin această afirmaţie prin
rezultatele cercetărilor lor ştiinţifice despre impactul caracteristicilor cadrelor didactice privind utilizarea TIC la capitolul „inovaţii”, „atitudinile
faţă de calculatoare”, „intensitatea utilizării TIC” şi „genul”. Atunci când
se sugerează strategii pentru sprijinirea dezvoltării cadrelor didactice în
utilizarea TIC, Scrimshow [68] le împarte în două domenii principale:
strategii bazate pe şcoală şi strategii sprijinite din afară/externe.
Factorii individuali care permit utilizarea cu succes a TIC necesită
o abordare ce implică laolaltă o serie de modificări, cum ar fi: timp suficient alocat pentru planificarea şi pregătirea integrării TIC în predarea
de zi cu zi, angajarea unui asistent pedagogic specializat pe TIC, o abordare integrată în utilizarea TIC [68], precum şi identificarea potenţialelor obstacole [31]. Pentru a stimula utilizarea eficientă a TIC la clasă,
este, de asemenea, nevoie de strategii de sprijin din afară [57, 72, 18]
alături de strategiile interne, la nivel de şcoală [31, 68, 18].
Acestea trebuie să fie în corelaţie cu factorii legislativi [31, 72],
care trebuie să ia în considerare obstacolele suplimentare pentru zonele
defavorizate economic [17]. Strategiile de sprijin necesită timp pentru
pregătire şi planificare [31, 72, 68, 18]. Este, de asemenea, nevoie de
un asistent TIC în şcoală [31, 72, 68, 18], cu scopul de a sprijini însăşi
tehnologia [31] şi de un specialist pedagog care să ajute la integrarea
TIC în curriculum [68, 18]. Caracteristicile specifice ale elevilor trebuie să fie luate în considerare, în mod prioritar, precum şi proiectul
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didactic bazat pe tehnologie [31, 45, 52]. Întregul proces trebuie să fie
apoi evaluat, pentru a reflecta asupra eficacităţii programelor tehnologice (sau a lipsei acesteia) [72, 18]. Factorul principal, asupra căruia
toţi cercetătorii sunt de acord, este pregătirea cadrului didactic, precum
şi competenţa sa managerială [68, 18], dar şi familiaritatea acestuia cu
instrumentele tehnologice de utilizare [32, 31, 72, 68, 18, 24], inclusiv
cu strategii avansate de relaţionare interpersonală.
Studiile au demonstrat că principalul factor în crearea unei contribuţii
semnificative a tehnologiei în procesul de învăţare în şcoală este numărul
de cadre didactice, care utilizează TIC în mod efectiv [7, 32, 34]. Prin
urmare, este foarte important ca orice investiţie în tehnologie să includă
şi o perfecţionare anuală continuă a pedagogilor [32, 34], punându-se
accent pe modul în care şi când tehnologia este integrată în mod eficient
în realizarea unor obiective pedagogice specifice [32]. Dresler & Colegii
[25] prevăd şase elemente întitulate TARGET, întru a desena un profil
comportamental caracteristic pentru cadrele didactice, care implementează pedagogia TIC în cel mai eficient mod, iar Beauchamp [11] distinge cinci etape care delimitează trecerea de la începător la operator sinergetic al noilor instrumente tehnologice. Sprijinirea educatorilor pentru
a influenţa schimbarea constituie cheia sporirii integrării TIC, iar unii
cercetători identifică tehnologia educaţională drept catalizator pentru
producerea schimbării în învăţământ [53]. Problema [53] este că, în ciuda noilor abordări cognitive avansate de învăţare, cum ar fi constructivismul, sistemul de învăţământ este blocat în paradigma comportamentală a
erei industriale. Prin urmare, cercetătorii propun două soluţii principale,
pentru ca profesorii să utilizeze TIC eficient în procesul de predare-învăţare: dezvoltarea profesională a cadrelor didactice şi manageriale, atât în
direcţia competenţei tehnologice, cât şi a pedagogiei la clasă [15, 32, 34,
11, 53] şi timp suficient pentru adaptare [15, 25, 34, 11, 53].
Pentru a evalua eficacitatea utilizării TIC, sunt prezentaţi de către
BECTA (British Educational Communication and Technology Agency)
cinci indicatori [12], care includ mediul de predare, profesorul, clasă
colaborativă, utilizarea TIC în mod sistematic şi încrederea tuturor utilizatorilor în avantajele TIC. În cele din urmă, Paiano [56] introduce cinci
modele pentru a evalua integrarea TIC în procesul de predare-învăţare.
Pentru viitor, se propun noi instrumente TIC [49] şi sunt discutate rezoluţii privind integrarea TIC în educaţie în Israel, valabile şi pentru Republica Moldova. Aceasta poate fi rezumat în modelul pedagogic, expus
în figura 1:
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Figura 1. Promovarea dinamicii sociale în clasă, prin utilizarea eficientă a
instrumentelor tehnologice de informare şi comunicare

Componenta inovaţie şi schimbare implică noile condiţii de cultură
şi viaţă socială, care sunt create rapid, odată cu dezvoltarea de noi pieţe,
noi tehnologii şi noi sisteme de comunicare. Drept urmare, competenţele
şi calificările necesare pe piaţa muncii se schimbă. Sistemele de educaţie
aspiră să asimileze inovarea şi să genereze o schimbare în şcoli şi, drept
consecinţă, să ofere elevilor instrumentele esenţiale pentru viaţă în societatea cunoaşterii. Ca rezultat, se alocă foarte mult timp şi resurse pentru
programele educaţionale şi curricula de integrare a TIC.
Componenta constructivistă reprezintă teoriile constructiviste ale învăţării, care sunt impuse de către individ mai degrabă, decât existând în
lume în mod independent. Oamenii construiesc cunoştinţe şi înţelegeri bazate pe ceea ce ştiu deja şi ce cred, modelate de nivelul lor de dezvoltare,
experienţe anterioare, precum trecutul şi contextul lor sociocultural.
Procesul de învăţare, ca şi componentă a procesului interpersonal,
este ipoteza de bază a constructivismului, care afirmă că există o interdependenţă între interacţiunea noastră cu mediul şi, prin urmare, conţinutul
de învăţare şi procesul de învăţare nu pot fi separate. Învăţarea stimulează
o varietate de procese de dezvoltare interne, care acţionează numai în cazul
în care copilul interacţionează cu persoane din mediul său şi în colaborare
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cu colegii săi [74]. Odată ce aceste procese sunt interiorizate, ele devin o
parte componentă a realizărilor în dezvoltarea independentă a copilului.
Componenta noile tehnologii şi pedagogia avansată apare din opinia
că utilizarea tehnologiei nu va fi efectuată pe un termen nedeterminat. Prin
urmare, trebuie utilizată o pedagogie avansată potrivită pentru secolul al
XXI-lea. Această pedagogie foloseşte tehnologia pentru a crea o înţelegere
mai profundă privind transferul responsabilităţii la elev [74]. TIC poate
contribui în mod substanţial la îmbunătăţirea şcolarizării doar în cazul în
care este incorporat în mod corespunzător în medii de învăţare puternice
şi interactive plasate, la rândul lor, într-un context (suportiv) mai larg al
pedagogiei [DEETYA, 24].
Componenta integrare eficientă a instrumentelor tehnologice permite construirea de cunoştinţe personale şi încurajează elevul în procesul
de luare a deciziilor. „Aplicată eficient, implementarea tehnologiei sporeşte capacitatea de învăţare, înţelegere şi realizare a elevilor, dar, totodată,
sporeşte şi motivaţia de a învăţa, încurajează învăţarea prin colaborare şi
sprijină dezvoltarea gândirii critice şi a abilităţilor de rezolvare a problemelor.” [62, p. 3].
Obstacole: componenta experţi implică lipsa de suport tehnic pentru
profesori şi elevi, care trebuie să fie un serviciu accesibil şi de încredere,
ce necesită o cooperare între toate părţile implicate. Profesorii au nevoie
de asistenţă tehnică la faţa locului şi la cerere, atât în chestiuni legate de
tehnologie, cât şi în cele de integrare a tehnologiei în procesul de predare
şi învăţare (pedagogie).
Obstacole: componenta timp şi planificare se centrează pe dezvoltarea unui curriculum şcolar TIC, pe stabilirea de obiective clare şi pe definirea mijloacelor de realizare a acestor obiective, ca o etapă esenţială în
integrarea TIC. Într-adevăr, integrarea tehnologiei în procesul de predare şi
învăţare este lentă, cronofagă/consumatoare de timp, care necesită un grad
substanţial de sprijin şi încurajare pentru educatori.
Obstacole: componenta zone defavorizate include, în special, dezavantajele economice ale TIC, cum ar fi electricitate insuficientă, dificultăţi
în stabilirea unei infrastructuri şi numărul personalului necesar, care este
deseori mare.
Obstacole: componenta de evaluare se referă la faptul că majoritatea
şcolilor au planuri/curricula/proiecte tehnologice, însă în multe din acestea
lipsesc strategii sau instrumente pentru a stabili, dacă eforturile au avut
vreun impact, instrumente care îi vor ajuta să reflecteze asupra stării actuale şi încotro se îndreaptă iniţiativele tehnologice [18].
Factori de suport: profesorii sunt o componentă esenţială în utiliza17

rea eficientă a TIC, în scopul de a încuraja interacţiunea şi a transforma
procesul de învăţare într-un proces interacţional. TIC îşi pierde din avantaje, atunci când nu există o îndrumare corectă [21]. Aceasta este, de fapt,
o nouă specializare pentru profesori: adaptarea la tehnologie şi utilizarea
cât mai bună pentru îmbunătăţirea predării şi învăţării. Profesorii pot folosi
profilul comportamental TARGET, ce prezintă caracteristica celor care
aplică TIC în pedagogie, în cel mai eficient mod [25]: Sarcină /Temă, Autoritate, Recunoaştere, Grupare, Evaluare şi Timp.
Factori de suport: componenta factorii de decizie subliniază faptul că
planul politic este important, dar numai atunci când profesorii sunt conştienţi de conţinutul acestuia. Natura sistemică complexă de integrare a TIC,
inclusiv rolul politicilor naţionale (la nivel macro) şi a politicilor şcolare
locale (la nivel mezo), trebuie luate în considerare. Prin urmare, curriculum-ul TIC propus (nivel macro) şi utilizarea efectivă a TIC la ore ar trebui
să fie corelate pentru o integrare eficientă a acestora.
Factori de suport: componenta şcolii presupune stabilirea unui dialog
bazat pe egalitatea între directori şi profesori şi angajarea profesorilor în
dezvoltarea unui curriculum predat TIC, permiţându-le, totodată, să reflecteze asupra utilizării educaţionale a TIC [Olson 2000, în 72]. Este deosebit
de important ca directorul să aibă o viziune asupra ceea ce este posibil de
realizat prin utilizarea tehnologiei şi să fie capabil să lucreze cu alte persoane, în vederea realizării acestei viziuni.
Factori de suport: componenta caracteristicile elevilor trebuie să fie
luată în considerare atunci când se încearcă a identifica potenţialele obstacole. Conştientizarea de către profesor a modului în care un elev va
beneficia de diferite experienţe de învăţare contribuie la îmbunătăţirea
procesului de învăţare. Utilizarea TIC în procesul de învăţare sporeşte responsabilitatea elevului faţă de propriile studii şi îl ajută să devină un elev
care se orientează bine de sine stătător. De asemenea, se dezvoltă legături
unice între profesori şi elevi, aceştia devenind parteneri activi într-o relaţie
de schimb reciproc de idei. Aceşti elevi sunt principalii beneficiari ai integrării eficiente a TIC în procesul de învăţare şi sunt, de asemenea, viitori
inovatori, care vor fi responsabili de schimbările din viitor.
În concluzie, tehnologia influenţează aproape fiecare aspect al vieții
noastre. Cu toate acestea, credem că cele mai multe școli rămân cu mult
în urmă, atunci când este vorba de integrarea tehnologiei în procesul de
predare-învățare. Mulți profesori sunt doar la începutul îndelungului proces de explorare a ofertelor, care contribuie la tehnologizarea predăriiînvățării. Utilizate în mod eficient, tehnologiile îi vor ajuta pe elevi să dobândească abilitățile de care au nevoie, pentru a supraviețui într-o societate
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complexă, extrem de tehnologizată, bazată pe cunoaștere. Integrarea eficientă a domeniului TIC trebuie să se realizeze în curriculum, în timp ce
se exploatează pedagogia avansată, în scopul de a îmbunătăți procesul de
învățare. În special, acesta trebuie să se sprijine pe patru componente-cheie
ale învățării: angajare activă, participare în grupuri, interacțiune frecventă,
precum și conexiuni cu lumea reală. Integrarea eficientă a tehnologiei este
realizată atunci când utilizarea acesteia devine rutină și sprijină obiectivele/competenţele curriculare. Mai mult decât atât, tehnologiile electronice
creează medii sociale pentru învățare, în care elevii lucrează împreună în
echipe de proiect, îi ajută să învețe să colaboreze, să comunice și să rezolve
conflictele. Învățarea cu caracter cooperant sprijină dezvoltarea socială și
emoțională a elevilor și le asigură, în mod prospectiv, succesul la un loc
modern de muncă.
Capitolul 3, intitulat Promovarea proceselor sociale în clasă: maximizarea eficienţei instrumentelor tehnologice, propune o abordare experimentală, pentru a verifica ipoteza care afirmă că utilizarea cu eficienţă
maximă a TIC promovează interacţiunea socială în predarea asistată de
calculator, precum şi pentru a identifica aspecte ale contribuţiei potenţialului unic al computerului în promovarea dinamicii sociale în clasă, dezvoltând un model care va contribui la maximizarea eficienţei instrumentelor
tehnologice şi a nivelului lor de impact asupra dinamicii sociale din clasă.
Experimentul a fost efectuat prin compararea activităţii relaţiilor reciproce care au loc în trei clase diferite: clasa tradiţională, clasa computerizată şi „clasa care maximizează eficienţa calculatoarelor”. Încercarea de
a examina utilizarea mai eficientă a oportunităţilor oferite de integrare a
computerului la clasă, pentru a promova dinamica socială în rândul elevilor, ne-a condus la utilizarea metodologiei de cercetare-acţiune, care ne-a
permis să ne implicăm direct în activitatea cercetată, analizând practici
existente şi identificând elemente de schimbare. În căutarea dovezilor pentru eficienţa schimbării, precum şi obligaţia abordării din diferite perspective, a fost aplicată o triangulaţie de metode. Aceste metode sunt alcătuite
din: observări ale interacţiunii din clasă, monitorizarea reuşitei elevilor,
analiza chestionarelor completate de elevi, interviuri cu cadrele didactice,
un interviu cu coordonatorul TIC şi analiza documentelor externe, care
conţin politici în domeniul educaţiei, prin utilizarea TIC în şcoli, publicate
de organismele oficiale ale factorilor de decizie.
Pentru a se adapta la secolul al XXI-lea, curriculumul experimental
punctează şase obiective operaţionale: navigare pe Internet în siguranţă,
dobândire de cunoştinţe TIC, învăţare prin colaborare, activarea predării
integrate TIC, portalul şcolar şi instrumentul de management pedagogic.
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Şcoala doreşte îmbunătăţirea comunicării prin instrumente de colaborare
şi prin intermediul propriului web-site între profesori, elevi şi părinţi, pentru a încuraja cadrele didactice să utilizeze şi să dezvolte unităţi computerizate, care implică utilizarea calculatorului, precum şi a utiliza site-ul şcolii
ca o platformă pentru transmiterea de sarcini computerizate. Procesul de
reflecţie şi evaluare face parte din planul politic al Ministerului Educaţiei
al Israelului, dar el lipseşte în planul anual şcolar şi, prin urmare, se creează un decalaj, care contribuie la aplicarea tehnologiei în şcoală, care se
desfăşoară conform modelului „Insule ale inovaţiei”şi cuprinde o parte a
instituţiei de învăţământ. Acest studiu se concentrează pe două clase de a
şasea, cu predare în limba engleză, în care cercetătorul a avut oportunitatea
să predea în anul şcolar 2013-2014. În această şcoală profesorii au continuat să predea elevilor care au trecut din clasa a cincea într-a şasea. Prin
urmare, la momentul acestui studiu, profesorul îşi cunoştea cea mai mare
parte a elevilor de aproape 2 ani. Baranetz (denumit în continuare „profesorul”) activează şi ca instructor pedagogic/formator în cadrul cursurilor
de perfecţionare pentru profesori, specializându-se în implementarea TIC
de către profesorii care predau discipline în limba engleză. În timpul studiului, ea deja preda în această şcoală elementară de 6 ani, în gimnaziu
şi liceu de – 12 ani. Cei 43 de elevi (19 băieţi şi 24 de fete) din clasă au
prezentat o gamă larga de realizări academice şi de comportament şcolar.
Pe parcursul anului, în care acest studiu a avut loc, profesorul s-a întâlnit,
la fiecare 6 luni, cu profesorii de la cursurile de formare continuă, cu predare în limba engleză, în şcoala medie, unde elevii urmau să-şi continue
studiile, pentru a discuta despre provocările legate de predarea în limba
engleză. Rolul cercetătorului, ca profesor în şcoala publică, a implicat o serie întreagă de responsabilităţi provocatoare tipice: contactarea părinţilor,
desfăşurarea activităţilor după lecţii, predarea în grupuri mici, medierea
conflictelor dintre elevi, gestionarea reuniunilor cu personalul cu predare
în limba engleză, responsabilităţi de coordonare a predării-învăţării disciplinei; participarea la întâlniri de supervizare în limba engleză şi îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în localul şcolii şi în curtea acesteia.
Din cei 20 de profesori care predau în şcoală, au fost intervievaţi patru
profesori cu privire la specificul lor de predare, cu accent pe utilizarea calculatoarelor la discipline socio-umane, prin care au trecut elevii lor. Toţi
cei patru profesori s-au autocaracterizat utilizând aceleaşi caracteristici
personale: inovator, creativ, eficient şi actual/informat la zi. Trei chiar au
adăugat că nu sunt persoane care îşi asumă riscuri. Doi profesori au competenţe TIC limitate şi, prin urmare, nu este surprinzător faptul că aplică
tehnologia ineficient. Ceilalţi doi profesori, care integrau tehnologia în
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cadrul lecţiilor, în mod eficient aveau o bază parţială sau puternică în domeniul TIC. Având în vedere faptul că toţi cei patru profesori recunoşteau
importanţa integrării tehnologiei în procesul de învăţare-predare, ba mai
mult, au prezentat motive pentru a susţine aceasta, este interesant a menţiona că doar profesorii care aplicau tehnologia în mod eficient au văzut
în integrarea TIC o necesitate curentă. În ceea ce priveşte promovarea interacţiunii sociale cu ajutorul TIC, cei doi profesori eficienţi au valorificat
tehnologia, pentru a-i ajuta să promoveze dialogul între elevii din clasă.
Din păcate, ceilalţi doi profesori nu cred în promovarea interacţiunii sociale în procesul de învăţare, în general, nici în utilizarea TIC, în special.
Cu referire la competenţe, un profesor care integrează în mod eficient TIC
trebuie să aibă răspunsuri diferite. Deşi toţi cei patru profesori au fost de
acord că a fi informat şi format la zi este o caracteristică importantă, doar
doi au vorbit despre necesitatea de a fi inovatori. Profesoara B prezintă un
punct de vedere interesant: deşi ea nu crede că ar trebui să-şi asume riscuri
pentru a integra TIC în cadrul lecţiilor, totuşi crede că utilizarea TIC este
un indicator de eficienţă a profesorului. În cele din urmă, este încurajator
să ştim că toţi cei patru profesori participă la cursuri de formare continuă a
cadrelor didactice şi speră să obţină performanţe în domeniul tehnologiei.
În toate cele trei studii de caz, disciplinele sunt predate elevilor în limba
engleză, în conformitate cu curriculumul, pe o durată de opt lecţii. La sfârşitul fiecărui studiu de caz, elevii au fost evaluaţi la capitolul materie însuşită,
iar punctajul lor a fost împărţit în patru grupe, în conformitate cu procedura
şcolară: nivel scăzut (punctaj între 0-46); nivel scăzut-mediu (punctaj între
47-64); nivel mediu-înalt (punctaj între 65-83) şi nivel înalt (punctaj între
84-100). Elevii au fost, de asemenea, rugaţi sa completeze un chestionar
care să reflecte procesul de învăţare şi dinamica socială, în ansamblu.
Studiul de caz I a implicat predarea în mod conservator/tradiţional.
Nu a fost implementat niciun fel de TIC. Lecţiile s-au bazat pe manuale,
iar majoritatea exerciţiilor practice erau efectuate fie în caiete, fie la tablă.
Cele două clase au fost amenajate într-un mod tradiţional, în care elevii
erau aşezaţi în perechi, în funcţie de structura din figura 2:

Figura 2. Organizarea clasei: Studiu de Caz I
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Studiul de caz II a implicat predarea cu TIC, fără utilizarea cu eficienţă
maximă a instrumentelor tehnologice: tabla inteligentă a fost folosită doar
ca proiector de tablă, cu alte cuvinte, cărţile digitale erau doar proiectate pe
tablă, iar temele pentru acasă sau proiectele în clasă erau atribuite numai
procesoarelor de text. Fiecare clasă a fost organizată în grupuri a câte şase
elevi, în conformitate cu figura 3:

Figura 3. Amenajarea clasei: Studiu de Caz II

Studiul de caz III a implicat predarea folosind în mod eficient o varietate de instrumente tehnologice. Caracteristicile tablei inteligente au fost
utilizate la maxim: manualele digitale erau accesibile pentru toţi elevii,
aceştia fiind invitaţi la tablă, pentru a efectua diverse sarcini sau la realizarea temei pentru acasă. Proiectele din clasă erau atribuite diferitor instrumente tehnologice, inclusiv filmări video, folosind smartphone-uri şi tablete. Fiecare clasă a fost amenajată în aşa fel, ca să permită multiple tipuri
de aranjamente de şedere, iar elevilor li se permitea schimbarea poziţiei lor
în timpul lecţiei, aşa cum se arată în figura 4:

Figura 4. Organizarea clasei: Studiu de Caz III

Aplicarea modelului pentru utilizarea cu eficienţă maximă a instrumentelor tehnologice în clasă a fost efectuată în conformitate cu metodologia
prezentată de către noi în capitolul al doilea al tezei, luând în considerare
două aspecte:
1. Influenţa caracteristicilor TIC la nivelul socializării şi interacţiunilor
interpersonale în trei categorii:
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a. Organizarea clasei pe grupuri coordonate, unde grupurile mici lucrează în colaborare, folosind mijloace şi rezultate, făcând legături şi
comunicând unii cu alţii printr-un „organism instituţional”, sub ochii
unui comitet de coordonare sau ai unui moderator. La un moment
dat, clasa revine la funcţionarea ca echipă unită, care se ocupă de
rezultatele studiului grupurilor într-un climat social cooperant.
b. Sarcina de învăţare este divizată între membrii grupului şi este
coordonată cu alte grupuri, astfel ca fiecare grup să se ocupe de
diferite aspecte ale temei în clasă, adică se produce o divizare/specializare a temei pe componente specifice. Finalizarea sarcinii de
învăţare este un proces care are loc între elevi şi un singur individ.
Este o încercare de a crea un model de grup, folosind timp semnificativ. Utilizarea reprezentărilor artificiale de cunoştinţe (cum ar fi
hypermedia şi bazele de date) permite elevului să-şi termine sarcina
de învăţare în acelaşi context, doar că obiectivele sunt diferite pentru
fiecare elev. Ca urmare, elevul creează în mod individual calitatea
cunoştinţelor şi implicările lor prin propria interpretare.
c. Activitatea profesorului se reduce la coordonarea grupurilor,
astfel încât el ia parte la provocările de învăţare, dar se ocupă de
procesul de învăţare, fără a cunoaşte calea şi ţinta spre care se îndreaptă împreună cu elevii săi. Profesorul este, mai degrabă, un lider
în realizarea sarcinii, decât un lider autoritar şi care ajută grupurile
să ajungă la o concepţie cuprinzătoare a subiectului prin schimbul
de informaţii şi opinii între grupuri. Profesorul este interconectat la
aspectele organizatorice şi cele legate de conţinut în procesul de coordonare între indivizi, grupuri şi întreaga clasă.
2. Estimarea nivelurilor de socializare în clasa computerizată a fost
efectuată utilizând „Indicatorul Nivelului de Interacţiune”. Acest
indicator detectează nivelurile estimate de interacţiune în clasă şi
include toţi factorii care afectează procesele de socializare în cadrul
acestor patru categorii: organizarea clasei, sarcina de învăţare, comportamentul elevilor şi activităţile didactice.
Indicatorul este conceput astfel, ca să faciliteze înţelegerea influenţelor separate ale componentelor mediului informatic de învăţare, bazat pe
dinamica socială din clasă. Acest indicator poate ajuta cadrele didactice
în obţinerea unui raport al situaţiei sociale, precum şi un feedback al acţiunilor lor în clasă din punctul de vedere al elevilor. Mai mult decât atât,
indicatorul permite, de asemenea şi monitorizarea, şi feedback-ul pentru
utilizarea maximă a tuturor componentelor care influenţează promovarea
dinamicii sociale în clasa computerizată.
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Nivelurile de socializare, care au fost depistate în fiecare studiu de caz
al cercetării, în fiecare categorie, sunt cel mai bine prezentate în figura 5.
Nivelurile finale de interacţiune, determinate în fiecare studiu de caz, sunt
prezentate în figura 6.
Măsurarea nivelurilor de socializare a inclus şi calculul ajustat al rezultatelor obţinute de „Indicatorul Nivelul de Interacţiune”, aşa cum a fost
înregistrat de către profesor, pe de o parte, şi prelucrarea răspunsurilor elevilor din chestionare, pe de altă parte. Rezultatele elevilor au fost similare cu cele produse de „Indicatorul Nivelului de Interacţiune”, aşa cum se
vede în figura 6.
Rezultatele ambelor instrumente de cercetare: a „Indicatorului nivelului
de interacțiune” şi ale chestionarelor arată în mod clar că există o tendință
de apropiere tot mai mare între studiile de caz I și II, precum și între studiile de caz II și III, deși nu este surprinzător să remarcăm tendinţa de
creștere (de la 71% la 100 % ) în procesele de socializare, chiar de integrarea inițială a TIC în cadrul lecției. Putem constata, cu caracter conclusiv,
că această cercetare şi-a atins scopul şi prin prezentarea rezultatelor unui
alt indicator de creştere de la 33% la 35% a numărului elevilor implicați în
interacțiunea socială, în procesul de integrare eficientă a TIC la lecţie. Cu
alte cuvinte, profesorul este mai eficace în integrarea tehnologiei la ore,
mai mulţi elevii fiind implicați în interacțiuni sociale relevante procesului
de învăţare.
Integrarea tehnologiei în mod eficient în cadrul lecţiei a condus la faptul
ca toţi elevii să înţeleagă că profită de cel puţin unele elemente ale lecţiilor
computerizate. Motivele pe care le-au prezentat au fost diferite: cei mai
mulţi dintre ei au afirmat că atmosfera a fost mai distractivă (37,2%) sau
că lecţia a fost mai interesantă (30,2%), ei au înţeles mai multe lucruri
(20,9%) şi au simţit că procesul de învăţare a fost mai uşor şi mai actualizat (16,2%). Niciun elev nu a raportat că el „nu s-a simţit bine” în timpul
acestor lecţii, spre deosebire de studiul de caz I şi II. 95% dintre elevi au
descris o atmosferă în care ei „învaţă mai multe împreună cu prietenii, se
ajută reciproc şi cooperează”. Ei au subliniat că interacţiunea socială în
timpul lecţiei oferă un mediu atractiv de învăţare.
Cu toate acestea, au existat încă elevi care s-au simţit neconfortabil în
discuţiile continue din timpul lecţiei (2,3%). Acest lucru înseamnă că unii
copii preferă să lucreze în linişte, de sine stătător şi că sunt conştienţi şi se
simt confortabil cu stilul lor de învăţare. Cu toate acestea, comparativ cu
studiul de caz II, există o creştere de 25,3% a numărului de elevi care au
trăit interacţiunea socială, ca parte componentă a procesului de învăţare.
În ceea ce priveşte punctul de vedere al elevilor, cu privire la activitatea
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profesorului, în studiul de caz I, elevii au fost de acord că procesele sociale
nu erau promovate în timpul lecţiilor (58%), precum şi organizarea clasei
afecta interacţiunea socială dintre elevi (74,4%). În studiul de caz II, toţi
elevii au declarat că, într-o anumită măsură, profesorul a demonstrat o abilitate bună de control al instrumentelor tehnologice în cadrul lecţiei, dar au
menţionat că profesorul era neputincios, când nu exista nicio conexiune
la Internet. Din nou, elevii au raportat că profesorul, în timp ce integrează
tehnologia, este mai uşor de înţeles (44,73%), mai interesant (21%) şi pare
să se bucure de asemenea lecţie (23,6%). Iarăşi, în studiul de caz III, toţi
elevii au declarat că profesorul a demonstrat o abilitate bună de control a
instrumentelor tehnologice în timpul lecţiei. De asemenea, ei au adăugat că
profesorul vorbeşte mai puţin (9,7%) şi îi face să simtă că învăţarea este un
joc (19,5%). Mai mult decât atât, profesorul a fost descris ca „oferind mai
mult sprijin” (56%) şi mai „relaxat” (26,8%), unul dintre elevi explicând
aceasta cel mai bine: „Nu există probleme de disciplină, deoarece astfel
este uşor să se menţină ordinea în clasă”. Aceste estimări se ilustrează în
figurile de mai jos (7-11).
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înalt la examen. Problema, în studiul de caz II, rămâne a elevilor care se află
în nivelul mediu-scăzut sau scăzut. Aceste dificultăţi de învăţare ale elevilor
nu au fost abordate în timpul folosirii ineficiente a tehnologiei.
Introducerea tehnologiei în procesul de predare a schimbat ideile elevilor despre procesul de învăţare. Mai mult, elevii se bucurau de lecţii şi erau
conştienţi de faptul că aceste lecţii implică o interacţiune socială mai mare,
spre deosebire de lecţiile pe care le aveau în studiul de caz I. Implicarea
TIC în procesul de învăţare şi oportunităţile care au fost deschise pentru
interacţiunea socială în studiul de caz II i-a făcut pe elevi, în proporţie
de 100%, să realizeze că interacţiunea este importantă pentru procesul de
învăţare şi că tehnologia are o influenţă mare asupra interacţiunii sociale
între elevi, alături de aranjarea clasei. Atunci când se compară punctajul
din studiu de caz III cu punctajul de la examenul în studiul de caz II, se
pare că procentul de elevi care a obţinut un nivel înalt a rămas acelaşi, iar
procentajul elevilor care a obţinut o medie înaltă a crescut cu 5,4 %. Mai
mult decât atât, procentul elevilor, care au obţinut note medii-scăzute, s-a
diminuat cu 4,7%, şi niciun elev nu a obţinut note scăzute, ceea ce se vede
în figura 12 de mai jos:
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Atunci când s-a predat prin integrarea eficientă a TIC în procesul de
învăţare, fiind permisă interacţiunea socială liberă în clasă, rezultatul
satisfăcător a constat în faptul că majoritatea elevilor au obţinut note
înalte şi niciun elev nu a obţinut note mici. Tranziţia majorităţii elevilor a fost de la nivelul mediu-scăzut la nivelul mediu-înalt la examen.
Acest lucru înseamnă că efectul secundar al aplicării eficiente a tehnologiei şi încurajării interacţiunii sociale este promovarea academică a
elevilor cu probleme la învăţătură. Integrarea eficientă a tehnologiei în
procesul de predare-învăţare este reflectată în reacţia elevilor la procesele sociale promovate la clasă. Conform elevilor, tehnologia influenţează procesele sociale sub trei aspecte:
1. Tehnologia îi „impune” pe elevi să lucreze împreună. Activitatea
elevilor în colaborare este o activitate de învăţare plăcută şi, prin
urmare, mai mulţi elevi participă la procesul de învăţare, aşa cum
unul dintre elevi a remarcat: „când e mai distractiv, copiii doresc să
se implice mai mult”.
2. Tehnologia utilizată eficient încurajează enorm discuţiile, brainstorming-ul şi schimbul de idei.
3. Totodată, tehnologia utilizată eficient implică un proces de predare
de la egal la egal sau, aşa cum a anunţat unul dintre elevi: „Nu am
nevoie de profesor tot timpul, atunci când mă confrunt cu o problemă, cer ajutorul prietenilor mei sau dacă comit o greşeală, computerul mă corectează”.
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Cercetarea a arătat că integrarea eficientă a TIC poate îmbunătăți
performanțele elevilor, măsurată inclusiv prin rezultatele testelor. În mod
critic vorbind, această îmbunătăţire nu a fost una globală, iar 65,1 % din
elevi, care au înregistrat rezultate de nivel înalt, nu au demonstrat nici rezultate numerice reduse. Cu toate acestea, elevii care au avut rezultate de
nivel mai scăzut sau medii, au fost capabili să îşi ridice ulterior performanţele. Aceasta cercetare a evidenţiat, de asemenea, înțelegerea în continuare
a complexității mediului de învăţare analizat de noi.
Deci în ceea ce priveşte rezultatele finale ale experimentului, a fost
operată o analiză dialectică cu tendinţe pozitive atestate pe întreg eşantionul experimental, în clasa cu utilizarea maxim eficientă a TIC. Aceste rezultate au fost sintetizate şi au permis concluzii finale şi recomandări relevante.
Concluzii generale şi recomandări
Obiectivele cercetării au fost realizate în proporţie de sută la sută, insistându-se asupra faptului că atunci când are loc utilizarea cu maximă eficienţă a instrumentelor tehnologice, procesele de interacţiune socială sunt, de asemenea,
stimulate. Mai mult, se înregistrează şi o creştere a reuşitei elevilor, acest lucru
fiind valabil, mai ales în ceea ce priveşte elevii cu probleme la învăţătură. În acest
context, concluziile sunt trase pe trei niveluri, pentru utilizare de către factorii de
decizie şi şcoli, precum şi pentru cadrele didactice care doresc să progreseze spre
utilizarea maximal eficientă a instrumentelor tehnologice de comunicare şi informare. Recomandările totuşi prioritizează componenta pedagogică care implică
toate cele trei niveluri de participanţi, precum şi elevii înşişi.
1.1. Identificarea provocărilor cu care se confruntă domeniul educaţiei în secolul al XXI-lea, inclusiv din perspectivă tehnologică, subliniază, în acelaşi
timp, inovaţia şi exemplifică natura oportunităţii schimbărilor.
1.2. Prezentarea celor trei abordări de învăţare axate pe constructivism, examinate din trei perspective: filozofică, tehnologică şi psihologică ne-a permis
o fundamentare ştiinţifică integratoare a problematicii dinamicii sociale în
timpul predării-învăţării asistate de calculator.
1.3. În analiza procesului de învăţare ca proces interpersonal, apare importanţa
interacţiunii sociale, precum şi conectarea acesteia la abordarea constructivistă. Expunând relaţia dintre tehnologie şi pedagogie, se recomandă a integra pedagogia avansată potrivită pentru secolul al XXI-lea, în curriculum.
1.4. Aceasta explică rolul esenţial central al profesorului în integrarea eficientă
a TIC în cadrul lecţiei: prezenţa tot mai mare a tehnologiei impune educatorii să fie mai creativi şi îi încurajează să folosească metode de predare, care sunt mai atractive pentru elevi. Aceasta stabileşte, de asemenea
o înţelegere în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a tehnologiei, pentru a
creşte interacţiunea în timpul procesului de predare-învăţare. Din păcate,
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rezultatele arată că pedagogia a fost „uitată”, în timp ce tehnologia se reinventează zilnic.
1.5. Descrierea situaţiei actuale din Israel, din Marea Britanie şi din Statele
Unite ale Americii, în ceea ce priveşte integrarea tehnologiei conduce la
analiza şi la îmbunătăţirea politicilor educaţionale din ţara pe care o reprezebtăm, inclusiv prin prisma esenţelor şi a recomandărilor făcute de noi.
2.1. În lumina celor expuse mai sus, este oportună trecerea în revistă a căilor de
pătrundere a TIC în domeniul educaţiei, dar şi examinarea aspectelor sociale ale mediilor de învăţare care utilizează TIC, precum şi provocările de
adaptare şi integrare a TIC în mod eficient în procesul de predare-învăţare.
2.2. Acest lucru ajută la clarificarea contribuţiei TIC pentru calitatea procesului
de predare şi învăţare sub şase aspecte de perfecţionare: cogniţie, pedagogie, convergenţă, aliniere, date şi cultură, precum şi să atragă atenţia asupra
obstacolelor exprimate sub formă de zone defavorizate economic, lipsă
de timp pentru pregătire şi planificare, lipsă de experienţe în probleme
tehnologice şi pedagogice în şcoli, precum şi evaluarea procesului. De
asemenea, contribuie la identificarea factorilor care permit utilizarea cu
succes a TIC la patru niveluri: factori legislativi şi strategii de sprijin
externe acordate de către factorii de decizie, curricula strategice, caracteristici ale elevilor care trebuie să fie luate în considerare şi profesori,
precum şi familiaritatea lor cu instrumentele tehnologice.
2.3. Pe baza acestei analize, s-a elaborat şi s-a valorificat în mod experimental un profil pentru profesorii care integrează în mod eficient TIC şi se
examinează obstacolele cu care se confruntă, precum şi se oferă soluţii
sub formă de dezvoltare profesională tehnologică şi pedagogică pentru
profesori, totodată, acordându-le timp suficient pentru adaptare.
2.4. În cele din urmă, modelele de evaluare aplicate în experiment demonstrează eficienţa implementării TIC, cu indicatori relevanţi pe niveluri.
2.5.Viitorul TIC în educaţie, cu accente pe planuri de viitor, atât în Israel,
cât şi în Republica Moldova, însumează partea teoretică, care a servit ca
bază pentru efectuarea cercetării actuale, dar a deschis
perspective pentru multe alte investigaţii în viitor.
1.1. Rezultatele studiului experimental sunt divizate în două etape. Prima
etapă atrage atenţia asupra factorilor care influenţează eficienţa punerii
în aplicare a TIC. Rezultatele sugerează că există factori care pot fi recunoscuţi şi obstacole care influenţează eficacitatea utilizării TIC de către
cadrele didactice. Acestea sunt prezentate în trei niveluri:
1.2. Nivelul factori de luare a deciziilor cuprinde planurile de politici pe
termen scurt, iar nivelul şcolii – infrastructura de încredere, suportul
tehnic şi pedagogic, timpul alocat pentru planificare şi pregătire, planul
de studii actualizat în domeniul TIC, care include evaluare şi reflecţie;
1.3. Nivelul profesorilor conţine caracteristici personale, competenţe TIC,
participare continuă la cursurile de perfecţionare profesională, cadre didactice care lucrează prin colaborare.
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1.4. Rezultatele pilotării sugerează aplicarea metodologiei didactice adecvate
pentru integrarea eficientă a TIC, cum ar fi sarcina bazată pe tehnologie,
organizarea clasei, utilizarea de evaluări alternative şi examinarea caracteristicilor elevilor care pot promova interacţiunea socială între elevi.
1.5. Avantajele tehnologiei sunt reflectate în faptul că ea „impune” elevii să
lucreze împreună, încurajează brainstorming-ul şi schimbul de idei şi implică predarea de la egal la egal. În cele din urmă, analiza datelor arată că,
atunci când tehnologia este pusă în aplicare în mod eficient, în cadrul lecţiei se observă o îmbunătăţire a reuşitei, mai ales a elevilor slabi din clasă.
Noi susţinem cu fermitate că TIC-ul poate contribui în mod considerabil la
eficientizarea procesului de predare-învățare, cu condiţia integrării corespunzătoare în medii interactive puternice din variate contexte pedagogice şi, prin
urmare, o pedagogie avansată, adecvată pentru secolul al XXI-lea, nu le poate
deloc ignora. În plus, această pedagogie ar trebui să ofere modalități alternative de predare, în care elevii în mod particular se angajează în experiențele proprii de învățare. Alte studii, precum și cercetarea de față, au arătat că stabilirea
obiectivelor pedagogice inovatoare va duce, în cele din urmă, la programe
TIC de succes. Presupunerea că dinamica socială în sala de clasă informatizată poate fi încurajată în timp ce integrarea eficientă a TIC, a fost în prealabil
validată inclusiv prin cele trei studii de caz. Au fost identificate, astfel, aspecte
ale contribuției potențialului unic al computerului în promovarea proceselor
sociale în sala de clasă și cercetarea a fost, de asemenea, de succes, indicând
atitudini ale elevilor și profesorilor față de integrarea tehnologiei eficiente.
Am oferit şi o clarificare în ceea ce priveşte diferenţa dintre percepțiile profesorilor de integrare a tehnologiei și dificultățile de a o transpune în practică. Cu toate acestea, adaptarea la complexitatea personalității profesorilor, la
diferențe semnificative în atitudinile lor, la trecutul lor personal și la abilităţile
tehnologice, precum și diversele lor moduri de a lupta cu schimbările la care
sunt expuși în sistemul de învățământ, ne-a convins că nu există niciun model
general, care să poată fi dezvoltat pentru profesori, ca aceştia să-l aplice de
dragul de a se angaja în maximizarea eficienței instrumentelor tehnologice și
a impactului asupra proceselor sociale din sala de clasă. Rămâne o problemă
deschisă, şi anume, cum să se proiecteze un model standard care va satisface
nevoile diferite și unice ale profesorilor și elevilor.
RECOMANDĂRI:
La nivelul factorilor de decizie:
• Politicile educaţionale trebuie să fie actualizate şi dezvoltate în mod constant.
• Profesorii trebuie să participe la procesul de dezvoltare a politicilor.
La nivelul şcolilor:
• Să asigure o infrastructură de nivel înalt şi suport tehnic calitativ.
• Să elaboreze un curriculum TIC dezvoltat şi actualizat în comun de către
personal.
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• Să aloce timp pentru planificare şi pregătire, inclusiv recompensă pentru
aceasta.
• Să evalueze şi să reflecteze asupra procesului, inclusiv prin trasarea nivelului de competenţe ale profesorilor.
La nivel de profesori:
• Să fie încurajaţi în achiziţionarea de competenţe TIC.
• Să participe la dezvoltarea profesională anuală continuă specifică disciplinei.
• Să înţeleagă la ce nivel de adaptare a nivelului de competenţe TIC se
află.
• Să investească în timp, în efort, în noi cunoştinţe şi disponibilitate, pentru
a schimba strategiile de predare existente.
• Cei cinci factori controlaţi de către profesori, care trebuie luaţi în consideraţie: sarcinile bazate pe tehnologie; amenajarea clasei; utilizarea
evaluărilor cu caracter alternativ/flexibil; atenţie sporită specificului personalităţii şi nivelului elevilor; utilizarea pedagogiei avansate potrivite
pentru secolul al XXI-lea.
• TIC poate contribui la procesul de predare-învăţare doar în cazul în care
este încorporat în mod corespunzător în medii interactive puternice în
contextul pedagogiei, prin urmare, este necesar a utiliza o pedagogie
avansată potrivită pentru secolul al XXI-lea. Această pedagogie ar trebui
să ofere modalităţi alternative de predare, pe care elevii le aleg, în timp
ce se angajează în experienţele lor de învăţare. Alte studii, precum şi cercetarea de faţă, au arătat că stabilirea obiectivelor pedagogice inovatoare
va duce, în cele din urmă, la programe TIC de succes.
• Presupunerea că dinamica socială în clasa computerizată poate fi încurajată în procesul de integrare eficientă a TIC, a fost în prealabil validată
prin trei studii de caz. Au fost identificate aspecte ale contribuţiei potenţial unice a computerului la promovarea dinamicii sociale în clasă, iar
cercetarea a fost una de succes, evidenţiind atitudinile elevilor şi profesorilor faţă de integrarea eficientă a tehnologiei, şi furnizând o înţelegere
în ceea ce priveşte diferenţa dintre percepţiile profesorilor în integrarea
tehnologiei şi dificultăţile de aplicare a ei în practică. Cu toate acestea,
expunerea la complexitatea personalităţii profesorilor, diferenţele semnificative în atitudinile lor, trecutul lor personal şi capacităţile tehnologice,
precum şi diversele lor moduri de a lupta cu schimbările la care sunt
expuşi în sistemul de învăţământ, ne-au convins că nu există niciun model general care poate fi dezvoltat, pentru ca profesorii să se angajeze în
maximizarea eficienţei instrumentelor tehnologice şi a nivelului acestora
de impact asupra dinamicii sociale la clasă, doar de dragul implementării
acestora. Rămâne deschisă problema felului în care poate fi proiectat un
model standard ce va satisface necesităţile profesorilor atât de diferiţi şi
unici, în acelaşi timp, dar şi pe cele ale elevilor.
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ADNOTARE

Baranetz Efrat, „Promovarea interacţiunii sociale în clasă prin utilizarea efectivă a
instrumentelor tehnologice de informare şi comunicare”, teză de doctor în ştiinţe pedagogice, Chişinău, 2015.
Structura tezei. Teza este constituită din introducere, trei capitole, concluzii generale şi
recomandări, 136 de pagini de text de bază, adnotări în limbile română, engleză şi rusă, bibliografie (119 surse) şi 7 anexe. În textul tezei sunt inserate 2 tabele şi 27 de figuri.
Publicaţii la tema tezei - 7 lucrări ştiinţifice: 5 articole în reviste ştiinţifice de profil, naţionale şi internaţionale, 2 comunicări la conferinţe naţionale (1) şi internaţionale (1).
Cuvinte-cheie: instrumente tehnologice, predare-învăţare asistată de calculator, constructivism, interacţiune/dinamică socială, implementare TIC, pedagogie avansată, profesor eficient, mediu de învăţare, evaluarea implementării TIC.
Domeniul de cercetare: Teoria generală a educaţiei.
Scopul cercetării este de a identifica aspecte ale potenţialei contribuţii unice a computerului în promovarea dinamicii sociale în clasă şi în dezvoltarea unui model de angajare în
maximizarea eficienţei instrumentelor tehnologice şi a nivelului de impact a acestora asupra
dinamicii sociale în clasă.
Obiectivele cercetării: analiza dificultăţilor cu care se confruntă profesorul în promovarea interacţiunii sociale în clasa computerizată prin documentarea detaliată şi examinarea
reflexivă a întregului proces în baza elementelor teoretice, precum şi a descoperirilor rezultate
din cercetare; examinarea oportunităţilor oferite de utilizarea calculatoarelor în procesul de
predare-învăţare pentru promovarea dinamicii sociale în clasă; compararea activităţilor de învăţare reciprocă care au loc în cadrul „clasei computerizate” şi a relaţiilor reciproce în „clasa
care maximizează eficienţa utilizării calculatoarelor”; determinarea obiectivelor schimbării la
nivelul interacţiunii, promovată de cercetarea actuală.
Noutatea ştiinţifică şi originalitatea constă în descrierea provocărilor cu care se confruntă domeniul educaţiei în secolul al XXI-lea, examinarea perspectivei constructiviste asupra
procesului de învăţare cu accent pe perspectiva tehnologică şi viziunile interpersonale, consolidarea importanţei interacţiunii sociale în procesul de învăţare, indicarea legăturii dintre
tehnologie şi pedagogie, analiza aspectelor sociale ale mediilor de învăţare care utilizează
TIC, interpretarea contribuţiei TIC la procesul de predare şi învăţare calitativă, investigarea
modalităţilor care permit utilizarea cu succes a TIC, descrierea, analiza şi interpretarea rolului
cadrelor didactice în integrarea TIC în procesul de învăţare-predare, precum şi evaluarea eficienţei TIC în procesul de predare.
Problema ştiinţifică soluţionată în domeniul ştiinţific constă în elaborarea, argumentarea
şi proiectarea unui model de utilizare eficientă a TIC în clasă, în scopul sporirii interacţiunii
sociale.
Semnificaţia teoretică constă în demonstrarea complexităţii procesului de adaptare a inovaţiei şi schimbării de către sistemul de învăţământ; stabilirea obstacolelor pentru ca profesorii
să pună în aplicare mai eficient tehnologia în strategiile lor de predare, cu prezentarea modelelor diferite pentru utilizarea maximă a instrumentelor TIC în procesul de predare-învăţare;
stabilirea indicatorilor pentru a evalua şi a reflecta asupra procesului.
Valoarea practică a cercetării rezultă în validarea preliminară a ipotezei conform căreia
interacţiunea socială în clasa computerizată poate fi încurajată prin integrarea eficientă a TIC.
Rezultatele cercetării, identificarea obstacolelor şi diferitor criterii pentru utilizarea maximă
a instrumentelor TIC în procesul de predare-învăţare şi accentuarea importanţei sporirii dinamicii sociale în cadrul acestor lecţii pentru promovarea reuşitelor academice pot fi folosite de
către profesori, formatori şi conceptori ai cursurilor de dezvoltare profesională şi de curriculum în domeniul educaţiei.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a efectuat într-o şcoală elementară din Israel, în
care cercetătoarea activează în calitate de cadru didactic şi ca formator şi au fost prezentate în
cadrul conferinţelor naţionale şi internaţionale.
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ANNOTATION

Baranetz Efrat, “Promotion of social interaction in the classroom by effective utilization of information and communication technological tools”, thesis of doctor in pedagogy,
Chisinau, 2015. The research has pages of core text, including introduction, three chapters,
conclusions and recommendations, annotation in Romanian, English and Russian, key words,
references (119 sources), 7 appendices, 136 pages of main text: The basic thesis is presented
in 7 scientific papers. There are also enclosed 27 figures and 2 tables.
Key-words: technology integration, social interaction, constructivism, technology and
pedagogy, ICT in education, effective use of technology, computerized classroom, learning
environment, evaluation of ICT use.
The field of research: General Theory of Education
The aim of the research is to identify the aspects of the computer’s unique potential
contribution to promoting social processes in the classroom and develop a model engaging in
maximizing the effectiveness of technological tools and their level of impact on social processes in the classroom.
The objectives of the research: examination of the opportunities, provided by using computers in learning-teaching processes, to promote social processes in the classroom; understanding and describing the teacher’s difficulty in promoting social processes in the computerized
classroom based on the theoretical background; definition of the objectives of the change on
the levels of interaction the current action research seeks to generate; comparison of reciprocal
activities taking place within the “computerized classroom” and reciprocal relations in the
“classroom maximizing the effectiveness of computers.”; carrying out detailed documentation
and reflectively examine the entire process while creating contacts both with theoretical elements at the foundation of this research as well as findings of the process.
The scientific novelty and originality of the research: the description of the challenges
facing the education field in the 21st century, the examination of constructivism approach to
learning focusing on technological perspective and interpersonal views, reinforcement of the
importance of social interaction in the process of learning, indication of the connection between technology and pedagogy, analysis of the social aspects of learning environments using
ICT, interpretation of the contribution of ICT to quality teaching and learning, investigation
of ways to enable successful use of ICT, description, analysis and interpretation of the role of
teachers in integrating ICT into the learning-teaching process, evaluation of the effectiveness
of ICT in teaching.
The scientific problem solved in the investigated area consists in the elaboration, the
argumentation and projecting of a model to effectively use ICT in the classroom in order to
promote social interaction.
The theoretical value of the research: consists in demonstrating the complexity of the
education system to adapt innovation and change; deducing the obstacles for teachers to effectively implement technology into their teaching strategies, displaying different models for maximal utilization of ICT tools in the learning teaching process, offering indicators to evaluate
and reflect on the process.
The applied value of the research lies in innovation and optimism of the practice of
implementing ICT effectively into the lesson in order to promote social interaction. Results of
the research, exposing the obstacles and the different criteria for maximal utilization of ICT
tools in the learning teaching process, and pointing to the importance of promoting social dynamics in these lessons in order to promote academic achievements, can be used by teachers,
teachers’ instructors professional development courses planners, and curriculum planners in
the education field.
The implementation of the scientific results was realized in elementay school from Israel and through presentation at conferences and publication of scientific articles in several
international and national academic magazines.
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AHНОТАЦИЯ

Баранец Ефрат, Развитие социальной активности у учащихся за счет эффективного использования информативных и коммуникативных технологий, докторская
диссертация по педагогике, Кишинев, 2015. Исследование имеет 136 страниц основного
текста, в том числе введения, три главы, выводы и рекомендаций, аннотации на румынском, английском и русском языках, ключевые слова, библиография (119 источников), 7
приложения.Включает в себя 27 рисунков и 2 таблицы.Основные выводы представлены
в семи научных работах.
Ключевые слова: технологическая интеграция, социальное взаимодействие, конструктивизм, технология и педагогика, ИКТ в образовании, эффективное использование ИКТ, компьютернaя грамотность, обучающая среда, оценка внедрения ИКТ,
межличностнoе обучениe, социальное взаимодействие.
Область исследований: Общая теория образования
Целью данного исследования является выявление уникальных аспектов потенциального вклада компьютера в продвижении социальной динамики в классе и в разработке
модели занятности, чтобы максимизировать эффективность технических средств, и их
влияние на уровень социальной динамики в классе.
Задачи исследования: изучить возможности, предоставляемые за счет использования компьютеров в обучение / преподавании для продвижения социальной динамики
в классе, понять и описать трудности учителя в продвижении социальной динамики в
компьютерном классе, руководствуясь теоретическими принципами, определяющих
цели изменения на уровнях взаимодействия. Текущее исследование направлена на получение взаимного сравнения деятельности, осуществляемой в “компьютерном классе” и
взаимоотношения в “классе в котором максимизирует эффективность компьютеров”, что
делает подробной документации и рефлексивное рассмотрение всего процесса путем
создания связей между теоретическими элементами, которые находятся в основе этого
исследования и результаты научных исследований.
Научная новизна и оригинальность состоит в описании задач, стоящих перед образованием в XXI веке, изучая конструктивный взгляд на обучение с акцентом на технологической точки зрения и межличностных видений, усиливая важность социального
взаимодействия в процессе обучения, что свидетельствует о связи между технологией и
педагогикой, анализ социальных аспектов учебной среды с использованием ИКТ, вклад
ИКТ в интерпретации преподавания и обучения качества, процедуры расследования, которые позволяют успешно использовать ИКТ, описание, анализ и интерпретацию роли
учителей в интеграции ИКТ в процессе преподавания и обучения, и оценки эффективности ИКТ в преподавании.
Научная проблема решена и заключается в разработке, аргументации и создания
модели эффективного использования ИКТ в классе, в целях повышения социального
взаимодействия.
Теоретическое значение состоит в демонстрации сложности процесса адаптации
инноваций и изменений в системе образования; установки препятствий для учителей,
чтобы осуществлять более эффективную технологию в своих стратегиях обучения, представляя различные модели для максимального использования ИКТ в преподавании и обучении; установление показателей для оценивания и рефлексией над этим процессом.
Практическая ценность исследования состоит в предварительном проверки гипотезы, что социальные динамики в компьютерном классе можно стимулировать путем
эффективной интеграции ИКТ. Результаты исследования, идентификация препятствий
и различных критериях для максимального использования ИКТ в преподавании и обучении и подчеркнуть важность повышения социальной динамики в этих уроках по развитию академических достижений могут быть использованы учителями, тренерами и
разработчиками курсов по персональному развития для разработчиков куррикулума в
сфере образования.
Внедрение научных результатов осуществлялось в начальной школе в Израиле, где
исследователь работает в качестве преподавателя и в качестве тренера и были представлены на национальных и международных конференциях.
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